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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : Maandag 11 juni 2012  

Aanwezig bestuur : Menno ’t Hart (MH), Gerard Jakobs (GJ), Eric 

Borggreve (EB) , Hans Tersteege (HT, Tessa Droog 

(TD), 

Afwezig : Juliette van de Walle (JW), Arnold Beugelsdijk 

(AB), Carel Steijn (CS) 

Locatie   : Bij Tessa 

 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom; vaststellen 
vergaderpunten 

 
1. Binnengekomen post/mail 

 Mail Margot Goppel 
 Uitnodiging Platform 

 Uitnodiging gemeente K3 
 Div. mail 

 
2. Verslag vorige vergadering 

Actiepunten laten staan. Geen opmerkingen 
 

 

3. Besproken onderwerpen 
 

3.1. Bestuur 
Juliette zal in september weer van de partij zijn. 

 
3.2 Mail Hans 

Hans zal met commissie WKAR communiceren. 
 

3.3. WKAR 
 Verdeling PR materiaal is wederom moeizaam verlopen. De 

deelnemende kunstenaars zetten zich hier niet of onvoldoende voor 
in. Wellicht hiervoor anderen inzetten: scholieren/werkstudenten? 

 Er was een grote variatie in het getoonde werk 
 PR is o.a. via radio geweest 

 Iets minder bezoekers dan in 2011; slechter weer, veel aanbod in 

dat weekend 
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 Voor kunstenaar die wel ingeschreven hebben en betaald, maar 

onverhoopt niet meedoen, krijgen alleen geld terug bij tijdige 
afmelding; dat is voor de flyers e.d. gemaakt zijn: circa 3 weken 

voor route 

 Het blijkt dat kunstwerken met lagere prijzen gemakkelijker 
verkopen (open deur?) 

 
3.4 Kunst lenen via WIT 

Wordt in september nader besproken. 
 

3.5. Ledenexpositie 2012 
Locatie wordt leegstaande pand onder de flat de secretaris (hoek 

Secretaris Verhoefweg/Patijenburg). Op locatie zijn geen voorzieningen 
aanwezig. 18 leden hebben zich opgegeven. 

 
3.6 Cultureel Platform Westland 

Vergadering in september zal bezocht worden door GJ en MH.  
 

3.7. K3  gebouw voor beeldende kunst 

Gebruik Bernadetteschool door B&W door cultuur. Dus geen voorlopig 
geen verkoop. Over gebruik en huurprijzen wordt onderhandeld.  

 
3.8 Nieuwsbrief 

Carel heeft nieuwsbrief doen uitgaan. 
 

4. Rondvraag 
Menno : Wie gaat er naar Documenta? Antw. Eric. 

Ledenaanwas vereenvoudigen? Bijvoorbeeld ballotage? 
Wordt nog aandacht besteed aan Willem Overkleeft: ja, bij 

ledenvergadering. 
 

 
5. Openstaande acties 

Vullen nieuwsbrief (via site). 

Agenda op site. 
Aanvullen content op site, niet alleen tekst maar ook foto’s (iedereen). 

Inlogcode voor verslagen op website (Carel). 
 

Volgende vergadering dinsdag 28 augustus 2012.  
Bij Hans Tersteege, aanvang 19.30 uur. 


